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Tudta, hogy Ön is rengeteget adózik? 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a HÍR-TV-nek ezt 
nyilatkozta: „Tudnék olyan népcsoportot mondani, pontosabban csoportokat Ma-
gyarországon, akik életükben egy fillér adót nem fizettek.”  Semjén úr súlyosan 
tévedett, mert nem tudna ilyen társadalmi csoportot mondani.

Tegyük hát rendbe ezt a kérdést! Széky Já-
nos, a parameter.sk című internetes újságban 
rendkívül egyszerűen és érthetően magyaráz-
ta el a helyzetet.

Magyarországon hatvan adónem van, eb-
ből a legfontosabb az általános forgalmi adó 
(áfa), amit magánszemélyek és vállalkozások 
is fizetnek, többek között a hajléktalan is, aki 
két kiflit vesz a boltban. Ez az adónem bele 
van építve minden árucikk és szolgáltatás 
árába, amit vásárolunk. Ráadásul Magyaror-
szágon a felső áfakulcs 27 százalék, amivel 

európai rekorderek vagyunk. És ezt éppen 
azok szenvedik meg leginkább, akik a teljes 
pénzüket fogyasztásra költik. A szegények, 
akik nincsenek tudatában annak, hogy adóz-
nak.

Egyszóval, amikor azt mondjuk, hogy az ön 
pénzét, az ön adóforintjait lopják el vagy költik 
felelőtlenül, akkor ez szó szerint igaz minden 
magyar állampolgárra, még a legszegényeb-
bekre is. Az viszont nagyon szomorú, hogy a 
Fidesz–KDNP vezető politikusa ezt nem tudja.  

Forrás: www.parameter.sk

Ebben a kis újságban rendszeresen olyan híreket talál, amelyek nem jutnak el mindenkihez. Ha úgy gondolja, hogy 
az itt olvasottakról másoknak is tudnia kellene, akkor nyomtassa ki vagy fénymásolja le több példányban, és adja 
tovább!  A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben 
olvashat a honlapunkon.  Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület  |  info.nyomtassteis@gmail.com

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Mivel bántotta meg a politikusainkat 
a holland nagykövet?

Kis híján megszakítottuk a diplomáciai kapcsolatot Hollandiával, az Európai Unió 
egyik legfejlettebb országával, mert a leköszönő nagykövetük olyasmiket nyilat-
kozott, amik nem tetszettek a magyar politikusoknak.

Nézzünk néhány idézetet, hogy miket mon-
dott a nagy vihart kavart interjújában Gajus 
Scheltema, Hollandia leköszönő magyaror-
szági nagykövete.

„Magyarországon amúgy is minden feke-
te-fehér. Egy ügyben valaki vagy ezen, vagy 
azon az oldalon áll, nincs átmenet. Hollandiá-
ban mi mindig a kompromisszumot keressük. 
Itt viszont csak pró és kontra álláspont lehet-
séges, valaki vagy velünk van, vagy ellenünk. 
Hozzászoktak, ha nem értenek egyet a hatal-
mon lévőkkel, rögtön ellenségnek számíta-
nak.”

„Első lépésként különbséget kell tenni 
menekültek és gazdasági bevándorlók között. 
Csakhogy itt a kormány mindenkit migránsnak 
tekint, senkit sem menekültnek. Ráadásul Ma-

gyarországon nincsenek is migránsok, ez ho-
mogén nép.” 

„Itt egy csoport (a menekültek, migrán-
sok egy része), amelynek tagjai a globalizáció 
vesztesei, ezért a szélsőségesség, a fanatikus 
vallásosság felé fordultak, mert ez ad nekik 
biztonságérzetet. Ugyanolyan elv mentén kre-
álnak ellenséget, mint a magyar kormány.”

„Olyan nincs, hogy egyes országok csak 
profitálnak az EU pénzéből, de nem hajlan-
dók hozzájárulni és segíteni a minket érő kihí-
vásokban. A francia és a többi nagykövetnek 
az Állítsuk meg Brüsszelt! plakát azért furcsa, 
mert olyan szervezetet támad, amelyet egye-
bek mellett épp az önök országának segítésé-
re hoztak létre. Ráadásul az önökre rótt 1300 
menekült befogadásáról még csak nem is 
Brüsszel, hanem az Európai Tanács, illetve a 
tagállamok döntöttek. Ez az egész olcsó pro-
paganda. És ezt a legtöbb magyar tudja.”

„Magyarország gazdaságilag még mindig 
hátrébb áll, mint Nyugat-Európa, tehát segíte-
nünk kell. De úgy, hogy a magyar és a holland 
emberek is elégedettek legyenek. Sokkal át-
láthatóbbá, elszámoltathatóbbá, ellenőrizhe-
tőbbé kell tenni a rendszert. A pénz jelenleg 
a helyi kormányokhoz folyik, és azt csinálnak 
vele, amit akarnak, ezen változtatni kell. Nem 
pénzelhetjük a korrupciót, nem tarthatunk 
életben egy korrupt rendszert.” 
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Cégek, gazdálkodó szervezetek befizetései
(társasági adó, EVA, KATA, stb.)

ÁFA

Egyéb fogyasztáshoz kapcsolódó adók
(pl. jövedéki adó)

A lakosság befizetései
(pl. szja)

Az állam várható adójellegű bevételei 2017-ben 
(milliárd forint)



Rendszeresen büszkélkedik azzal a kormány, 
hogy mennyit nőtt a szociális ellátásban dol-
gozók fizetése. A helyzet azon ban az, hogy 
a kézhez kapott nettó átlagkeresetük még 
mindig nem érte el a hivatalos létminimum 
összegét. 

Czibere Károly államtitkár például azt 
ígérte, hogy 2013-hoz képest 2018-ra már 

62 százalékkal fognak emelkedni a bérek, 
„mivel a kormány kiemelt célja, hogy ne 
csak erkölcsileg, de anyagilag is támogas-
sa az ágazatban dolgozókat”. Most azonban 
a mellékelt látványos grafikonon a Magyar 
Távirati Iroda mutatta be, mennyit keresnek 
nettóban az érintettek – a számokra pedig 
nem nagyon lehetnek büszkék a politikusok.

A mélypont nem 2013, hanem 2014 volt, 
ekkor egy szociális ellátásban dolgozó em-
ber átlagosan 69 ezer forintot vihetett haza. 
Ez szinte fillérre pontosan 20 ezer forinttal 
kevesebb, mint amennyit 2011-ben keres-
tek, igaz, az akkori 89 ezer forintos nettó 
fi  ze  tés sem jelentett hatalmas jómódot.  
A 2014 óta látott „nagy béremelés” egész 
pontosan azt jelenti, hogy most már kicsit 
több, mint 74 ezer forintot kap egy dolgozó 
kézhez. Az összehasonlítás kedvéért: a létmi-
nimum most 88 ezer 619 forint.

FORRÁS: www.hvg.hu  

Az alapösszegű ápolási díj pedig mindössze 
31 ezer forint – ez derült ki Rétvári Bence, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) ál-
lamtitkárának egy képviselőnek adott írásbeli 
válaszából. Azok tehát, akik gyermekük vagy 
szüleik állapota miatt kénytelenek otthon ma-
radni, és a gondozási tevékenység miatt nem 
tudnak dolgozni, e díjakból kénytelenek gaz-
dálkodni.

Rétvári Bence szerint ugyanakkor a család-
tagjaikat ápoló hozzátartozók megbecsülésre 
méltó feladatot teljesítenek. Hangsúlyozta azt 
is: az ápolási díjhoz a társadalombiztosítás ke-
retében nyújtott kedvezmények is kapcsolód-
nak. A szaktárca más lehetőségeket is vizsgál, 
miként lehetne további támogatást biztosítani 
az ápolók bizonyos, különösen nehéz helyzet-
ben lévő csoportjai részére.

A Jól-lét Alapítvány tavaly hiánypótló, or-
szágos kutatást mutatott be a témában. A fo-
gyatékkal élő gyermekeket nevelő nők hely-
zetét feltáró dokumentumból kiderül: míg az 

országos átlag szerint az ötévesnél fiatalabb, 
egészséges gyermeket nevelő nők 26 száza-
léka tér vissza a munkaerőpiacra, addig a sérült 
gyermeket nevelő nőknél ez az arány mindösz-
sze 8,1 százalék. A munkaerőpiacon szinte alig 
kimutatható a jelenlétük, ugyanis alig van az 
ápolási-gondozási feladatokkal összeegyez-
tethető, rugalmas munkalehetőség. Ha sikerül 
is valamilyen foglalkoztatásban részt venniük, 
azzal kell számolniuk, hogy a munkabérük át-
lagosan 48 százalékkal lesz kisebb az átlagnál 
– olvasható az alapítvány honlapján.

Az alapösszegű ápolási díj (31 ezer forint) 
egyébként azoknak jár, akik súlyosan fogya-
tékos vagy tartósan beteg, 18 év alatti sze-
mély ápolását, gondozását végzik. Míg kiemelt 
ápolási díjat (55 800 forint) az igényelhet, aki 
például olyan családtagját gondozza, akinek 
rehabilitációja nem javasolt, egészségkároso-
dása jelentős, és önellátásra nem vagy csak 
segítséggel képes, illetve akinek meghatáro-
zott súlyosságú betegség, fogyatékosság miatt 
magasabb összegű családi pótlékot folyósíta-
nak. Emelt összegű ápolási díjra (46 500 forint) 
pedig azok jogosultak, akik fokozott ápolást 
igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondo-
zását végzik, de a kiemelt ápolási díj juttatása 
feltételeinek nem felelnek meg.

FORRÁS: www.mno.hu

Bruttó 55 800 forint. Mindössze ekkora 
összegű, kiemeltnek minősített ápolá-
si díjat kapnak azok a rendkívül nehéz 
helyzetben lévő családok, amelyek 
a szociális ellátásokról szóló törvény 
értelmében a legsúlyosabb állapotú 
hozzátartozóikat ápolják otthonukban. 
A sú     lyosan fogyatékos, fokozott ápo-
lást igénylő hozzátartozóikat ápolók 
ennél is kevesebbre, havi 46 500 forint-
ra számíthatnak.

Néhány tízezer 
forintot kapnak 
csak, akik sérült 
családtagjaikat 
gondozzák

A létminimumot sem éri el a szociális ellátásban 
dolgozók fizetése

Az uniós átlagnál sokkal kevesebbet 
költünk egészségügyre

Az egy személyre jutó egészségügyi kiadások az EU-ban átlagosan 2000 eurót 
tettek ki 2015-ben. Magyarországon alig több mint a negyede jut egy emberre, 
592 euró. Míg egy luxemburgira 4112 eurót költ a saját állama.

Az EU tagállamai átlagosan a bruttó ha-
zai termék (GDP) 7,2 százalékát fordították 
egészségügyre. Magyarország jóval keve-
sebbet, GDP-jének alig több mint 5 százalé-
kát költötte az egészségügyi ellátásra – derül 
ki az Eurostat felméréséből.

Az Európai Unió statisztikai hivatalának 
köz lése szerint a bruttó hazai termékhez 
(GDP) viszonyítva az egészségügyre fordított 
állami kiadás Cipruson 2,6 százalék, Lettor-
szágban 3,8 százalék, Romániában 4,2 szá-

zalék. Ezzel szemben Dániában 8,6 százalék, 
Franciaországban 8,2 százalék. A vizsgált idő-
szakban az egy személyre jutó egészségügyi 
kiadások az EU-ban átlagosan 2000 eurót 
tettek ki.  Az egy főre jutó kiadás Luxemburg-
ban volt a legtöbb (4112 euró). A lista másik 
végén Románia (340 euró), Bulgária (343 
euró), Lettország (468 euró), Lengyelország 
(520 euró), Ciprus (532 euró) és Magyarország 
(592 euró) sorakozik.

 Forrás: MTI   
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